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1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA 

1.1 Nome do produto: SULFATO DE COBRE 

1.2 Tipo de produto: Agricultura - Herbicida 

1.3 Empresa distribuidora: Agrototal – Produtos Agroquímicos SA 
Rua dos Navegantes, 48 
1200-732 LISBOA 

 
Tel: 213 929 980      Fax: 213 902 423 
e-mail: mail@agrotoral.pt 

1.4 Empresa fabricante:  
 

 
 

1.4 Telefone de emergência: 
 

Número Nacional de Emergência: 112 
Centro de Informação Anti-Venenos: 808 250 143 
 

2. IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS 

2.1 Classificação da mistura 

Classificação de acordo com a regulação (UE) 1272/2008 

Toxidade aguda (via oral), Acute Tox 4  

Irritação ocular,  Eye Irrit. 2  

Perigoso para o ambiente aquático;  Perigo crónico cat. 1  

 

Classificação de acordo com as Directivas da UE 67/548/CEE ou 1999/45/CE 

Xn - Nocivo,  

N - Perigoso para o ambiente 

Texto integral das frases R: ver secção 16  

 

2.2 Elementos do rótulo 

Rótulo: Regulamento (CE) No. 1272/2008 

Pictogramas de perigo 

 

Palavra-sinal: Atenção 

Advertências de perigo:  

H302  Nocivo por ingestão  

H319  Provoca irritação ocular grave  

H410 Muito Tóxico para Organismos aquáticos com efeitos duradouros  

 
Recomendações de prudência:  

P264  Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento. 

P270  Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. 

P280  Usar luvas de protecção, protecção ocular e protecção facial. 
P 273 Evitar a libertação para o ambiente. 

P 391 Recolher o produto derramado. 

mailto:mail@agrotoral.pt
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P301+P312 EM CASO DE INGESTÃO: caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO 

ANTIVENENOS ou um médico. 

P330  Enxaguar a boca. 

P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com 

água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a 

enxaguar. 

P337+P313  Caso a irritação ocular persista: consulte um médico. 

P501  Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com a lei nacional. 

 

Rótulo: Directivas da UE 67/548/CEE ou 1999/45/CE 

Classificação: Xn; Nocivo 
 N Perigoso para o ambiente 

 
Símbolos:  
     

 

Frases de Risco:  R22:  Nocivo por ingestão. 

 R36/39: Irritante para os olhos e pele. 

 R50/53: Muito tóxico para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos 

nefastos a longo prazo no ambiente aquático. 

Frases de Segurança:  S2: Manter fora do alcance das crianças. 

 S13:  Manter afastado dos alimentos e bebidas incluindo os dos animais. 

 S20/21: Não comer, beber ou fumar durante a utilização. 

 S22:  Não respirar as poeiras. 

 S23:  Não respirar a nuvem de pulverização. 

 S24:  Evitar o contacto com a pele. 

 S26:   Em caso de contacto com os olhos, lavar imediata e abundantemente 

com água e consultar um especialista. 

S46: Em caso de ingestão consultar o médico e mostrar-lhe a 

embalagem ou o rótulo. 

 

3. COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES 

Informação sobre os ingredientes perigosos 
Misturas 

Nome químico  % peso 
N.º CAS  
Nº CE  
N.º de indice  

Classificação de acordo 
com a Norma 1999/45/EC 

Classificação de acordo com o 
Regulamento (CE) n.º 1272/2008 
[CLP]  

Sulfato de cobre II 

pentahidratado 

> 98% 7758-99-8 
 231-847-6 
 029-004-00-0 

Xn 

22, 36/38 

Irritação ocular, Eye Irrit. 2 
 Irritação cutânea,  Skin Irrit. 2  
H319, H315 

 
4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 

4.1 Descrição das medidas de primeiros socorros 

Indicações Gerais: Retirar o intoxicado da zona contaminada. Retirar a roupa manchada ou salpicada. Não 

deixar o intoxicado sozinho em caso algum. Levar a vítima para o hospital. 
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Inalação: Levar a vitima imediatamente para uma zona ventilada. Consultar o médico. 

Contacto com a pele: Lavar abundantemente com água e sabão. 

Contacto com os olhos: Lavar imediata e abundantemente os olhos com água durante pelo menos 15 

minutos. 

Ingestão: Se a vitima estiver consciente, provocar o vómito. Se não for possível provocar o vómito, dar 

de beber leite ou água. Consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe esta Ficha de Segurança. 
 

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados  

Sintomas: Os principais sintomas e efeitos conhecidos estão descritos na rotulagem (ver capítulo 2)  

 

4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários  

Em caso de ingestão, efectuar lavagem gástrica. Controlar o equilíbrio hidro-electrolítico. Em caso de 

necessidade, administrar EDTA, BAL ou PENCILAMINA. Tratamento sintomático. 

 
5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO 

5.1. Meios de extinção  

Água pulverizada, meios secos, espuma ou dióxido de carbono.  

Indicações adicionais:  

Não usar água. Se esta for usada, deve reter-se e separar a água contaminada, para evitar contaminar esgotos, 

cursos de água ou águas subterrâneas, dada a solubilidade do produto e a sua toxicidade para a ictiofauna. 

6. MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS 

6.1. Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência  

Não respirar o pó. Usar equipamento de protecção pessoal. Evitar o contacto com os olhos, boca e pele. Manter 

as pessoas não autorizadas, crianças e animais fora da área afectada. 

6.2. Precauções a nível ambiental 

 Não lavar para os esgotos ou outros cursos de água. Avisar as autoridades caso o derrame tenha entrado em 

cursos de água ou sistemas de esgotos. 

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza  

Recolher o produto e colocá-lo em recipiente seco, tapá-lo, identificá-lo e depositá-lo em local autorizado. Não 

usar água na limpeza da área contaminada. 

6.4. Remissão para outras secções 

Informações sobre controle de exposição ocupacional/ proteção pessoal e considerações sobre disposição, 

podem ser encontradas nas seções 8 e 13.  

7. MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM 

7.1. Precauções para um manuseamento seguro  

Evitar a formação de pó. Usar ventilação e protecção respiratória adequadas. Usar vestuário de protecção e 

luvas adequados. Não fumar. Não manipular com material de ferro. As instalações devem estar munidas de 

lavatórios para olhos e mãos. 

7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades  
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Armazenar o produto na embalagem original, fechado e etiquetado, em local seco e longe dos alimentos e 

bebidas, incluindo os dos animais. Manter fora do alcance das crianças, animais e pessoal não autorizado. Não 

empilhar as paletes. 

7.3. Utilizações finais específicas  

Para a(s) utilização(ões) relevante(s) identificada(s) listada(s) na Seção 1, devem ser respeitadas as 

observações mencionados no Artigo 7.  

8. CONTROLO DE EXPOSIÇÃO/EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL             

8.2. Controlo da exposição  

Indicações adicionais durante a utilização do produto 
Não comer, beber ou fumar. 

Protecção respiratória: Não respirar o pó. Usar máscara de protecção. 

Protecção das mãos: Usar luvas. Depois de manusear o produto, lavar cuidadosamente com água e sabão. 

Protecção dos olhos: Evitar o contacto com os olhos. Usar óculos de protecção adequados. 

Protecção cutâneas das zonas expostas: Usar roupa de trabalho adequada para evitar o contacto repetido ou 
prolongado do produto com a pele. Lavar muito bem as roupas depois de cada dia de trabalho. Ao acabar, lavar 
com água e sabão. 

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS 

 
Aspecto: Solido 
Cor: azul 
Odor: inodoro 
H2SO4 livre: 0,1% máx. 
pH  3,5-4,5 (50g/l 20ºC) 
Inflamabilidade: Não inflamável 
Propriedades comburentes: Não comburente 
Corrosividade: Corrosivo quando em contacto com metais em ambientes 

húmidos 
Pressão de vapor: não volátil 
Densidade aparente: 2.284 g/cm3 a 20ºC 
Solubilidade:  317 g/l a 20ºC 
 

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE 

10.1. Reactividade  

Sem dados disponíveis 

10.2. Estabilidade química  

Estável indefinidamente em condições normais de armazenamento. Em contacto com a humidade, retém-na, 

deteriorando-se. 

Perda água lentamente a partir de 30ºC. 
Perda total de água a 250ºC. 

10.3. Possibilidade de reacções perigosas  

Não haverá reações perigosas, se as prescrições/ indicações para a armazenagem e manuseio forem 
respeitadas.  

10.4. Condições a evitar  

Ambientes alcalinos e temperaturas elevadas. 
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10.5. Materiais incompatíveis  

Produtos alcalinos. Contacto com os metais. 

10.6. Produtos de decomposição perigosos  

Não tem, em condições normais de armazenamento e uso. 
 
11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 

Nocivo por ingestão. Irritante para os olhos e mucosas. Sabor metálico, sensação de queimaduras, náuseas, 

vómitos verdosos, dor abdominal, diarreia e fezes sangrentas. Hipotensão, colapso e alterações respiratórias. 

Em caso de aspiração pode ocorrer neomonitis química. 

Toxicidade aguda  

LD50 Oral (rat)  960mh/kg  

Irritação para os olhos – (Coelho)  Mild eye irritation - 30 s  

Sensibilização  Dados não disponiveis  

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 

Comportamento ambiental: o cobre não se degrada. Em presença de água ou humidade, o produto hidrolisa-se. 

Destino final: o cobre passa a formar parte dos elementos animais e minerais naturais. 

Ecotoxicidade: Toxicidade baixa para a fauna terrestre. Toxicidade mediana para ictiofauna. 

13. CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO 

13.1. Métodos de tratamento de resíduos  
Resíduos de excedentes/produtos não utilizados  

A eliminação deve ser efetuada de acordo com a legislação e os regulamentos europeus, nacionais e locais em 

vigor. 
 

Embalagem contaminada  

A eliminação ou reutilização inadequada deste recipiente pode ser perigosa e ilegal.  

Não contaminar os lagos, vias fluviais e poços com o produto ou recipiente usado. As embalagens vazias 

deverão ser inutilizadas e colocadas em locais adequados à sua recolha. 
 
 

14. CONSIDERAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE 

Transporte terrestre e ferroviário 
Nº Identificação da matéria:  3077 
Classe:  9 
Etiqueta:  9 
NIP:  90 
Designação da matéria:  Matéria perigosa do ponto de vista do ambiente, sólida, (sulfato de 

cobre). 
 

Transporte marítimo 
Nº Identificação da matéria:  3077 
Classe:  9 
Etiqueta:  9 
NIP:  90 
Designação da matéria:  Matéria perigosa do ponto de vista do ambiente, sólida, (sulfato de 

cobre). 
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Poluente marinho. 

 

15. INFORMAÇÕES SOBRE  REGULAMENTAÇÃO 

15.1 Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, 
segurança e ambiente 

Regulamentação Comunitária 
REGULAMENTO (CE) nº 1272/2008 do parlamento Europeu e do Concelho de 16 de Dezembro de 2008 relativo 

à classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas, que altera e revoga as Directivas 

67/548/CEE e 1999/45/CE e altera o Regulamento (CE) 1907/2006. 

REGULAMENTO (CE) nº 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de Dezembro de 2006, 

relativo ao registo, avaliação, autorização e restrição dos produtos químicos (REACH), que cria a Agência 

Europeia dos Produtos Químicos, que altera a Directiva 1999/45/CE e revoga o Regulamento (CEE) nº 793/93 

do Conselho e o Regulamento (CE) nº 1488/94 da Comissão, bem como a Directiva 76/769/CEE do Conselho e 

as Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE da Comissão, inclusive as alterações. 

REGULAMENTO (EU) Nº 453/2010 da Comissão, de 20 de Maio de 2010, que altera o Regulamento (CE) nº 

1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao registo, avaliação, autorização e restrição dos 

produtos químicos (REACH). 

Legislação/Regulamentos nacionais: 
Decreto-Lei n.º 220/2012, de 10 de outubro, que assegura a execução na ordem jurídica interna das obrigações 

decorrentes do Regulamento (CE) n.º 1272/2008, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro, 

relativo à classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas, que altera e revoga as Diretivas nº 

67/548/CEE e 1999/45/CE e altera o Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (DR n.º 196 de 10/10/2012). 

 

15.2 Avaliação da segurança química 
Não é requerida a avaliação da segurança química de acordo com o Regulamento (CE) 1907/2006, não tendo 

sido efectuada 

16. OUTRAS INFORMAÇÕES 

Frases de risco mencionadas na secção 3  

R22:  Nocivo por ingestão. 

R36/39:  Irritante para os olhos e pele. 

R50/53:  Muito tóxico para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no 

ambiente aquático. 
 

Texto integral das declarações H referidas nos parágrafos 2 e 3. 

H302  Nocivo por ingestão  

H319  Provoca irritação ocular grave  

H410 Muito Tóxico para Organismos aquáticos com efeitos duradouros  
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Esta ficha de dados de segurança está em conformidade com os requisitos do Regulamento (CE) n.º 1907/2006  

Exoneração de responsabilidade  

Na medida dos nossos conhecimentos, informações e convicções, as informações fornecidas nesta Ficha de Dados de 

Segurança são corretas à data da sua publicação. As informações dadas foram concebidas meramente a título de 

orientação para a sua segurança durante o manuseamento, a utilização, o processamento, a armazenagem, o transporte, a 

eliminação e a libertação e não são consideradas como garantia ou especificação de qualidade. As informações referem-se 

apenas ao material específico designado e podem não ser válidas para o mesmo material se utilizado em conjunto com 

outros materiais ou em qualquer processo, exceto se tal for especificado no texto. 

 


